3
FINS A

mesOs

gratis*

Quan el teu món s’atura,
Adeslas hi és
Una caiguda aparatosa, un bony sospitós...? Tranquil, Adeslas hi és amb el quadre
mèdic més gran per acompanyar-te.
A més, si ara contractes una assegurança de salut et podràs beneficiar de més
avantatges:

3
FINS A

mesOs

gratis*

2 mesos gratis el primer any per a pòlisses amb 2 assegurats
o més i un altre mes en la renovació.*

Al teu costat, en qualsevol moment
i en qualsevol lloc
A Adeslas et volem acompanyar sempre, per això amb l’assegurança de salut tens
accés a:

Serveis de salut digital
Xat d’orientació
mèdica

Videoconsulta i teleconsulta
amb el teu metge d’Adeslas

Recepta electrònica
privada

Adeslas Salud y Bienestar
La plataforma digital per millorar l’estil de vida i la gestió
proactiva de la salut. A més, pots sumar punts i
bescanviar-los per experiències saludables o donacions
solidàries.

Siguis com siguis, hi ha
una assegurança de salut per a tu
Adeslas PLENA TOTAL

Gamma PLENA

Per als que volen beneficiar-se de
l’assegurança de salut sense ensurts

Per als que volen triar com volen
l’assegurança de salut

3 anys de cobertura total en Salut
i Dental al mateix preu i sense
copagaments.

La cobertura mèdica més àmplia,
amb assistència a especialistes i
hospitals i diferents nivells de preu i
copagaments. A més, possibilitat de
triar el reemborsament de despeses.

Adeslas SENIORS

Adeslas NEGOCIS

Per als que volen que l’assegurança de
salut segueixi el seu ritme de vida

Quan l’assegurança de salut
és part del teu negoci

Àmplies cobertures i una àmplia
xarxa d’assessors mèdics de salut
a la teva disposició. I tot, sense
copagaments o amb copagaments
reduïts i un límit màxim anual per
assegurat.

Adreçada especialment als autònoms,
ofereix assistència sanitària completa
(ambulatòria i hospitalària) per quadre
mèdic i sense copagaments, amb la
possibilitat, a més, de triar la modalitat
de reemborsament de despeses.

adeslas.cat
Per a més informació i contractació:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
*Promoció vàlida exclusivament per a noves contractacions amb copagament de prima mensual que facin persones
físiques entre l’1-8-2022 i el 31-12-2022. Possibilitat d’aconseguir la devolució de fins a 3 mesos de prima de les
assegurances d’Assistència Sanitària o Dental, sempre que incloguin dos assegurats o més i que es contractin en el
període de promoció indicat. Per obtenir l’abonament corresponent al segon o tercer mes cal renovar l’assegurança que
hagi donat dret a la promoció (excepte en les assegurances Adeslas Plena Total i Adeslas Dental Total, que no caldrà
renovar ja que tenen una durada inicial de 3 anys). Promoció compatible amb altres campanyes o promocions. Consulta
la resta de condicions i assegurances en promoció amb el teu agent o mediador, a l’oficina de SegurCaixa Adeslas que
tinguis més a prop o a www.adeslas.cat. Informació subjecta a les condicions de contractació i subscripció, com també a
la fiscalitat vigent.
Assegurances de salut de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al passeig de
la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli
213, full M-658265.

